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نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و فرانسه و عربی مجازند عنوان پايانهای زبان آلمانی،صرفاً دانشجويان رشتهتذكر: 

 برای بقیه دانشجويان، عنوان بايستی به زبان انگلیسی ذکر شود. 

 

study impact of work-family conflict among employed women in government offices 

in Kerman province 

 : نامهاحد پايانتعداد و – ب

 ؟

های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای له و معرفی آن، بیان جنبهبه طور کلی )شامل تشريح مسأ اساسی تحقیق لهأبیان مس -ج

 تحقیق( : از مربوطه و منظور

 فيو وظا فیبه حضور در اداره تکال ازیدهد بدون ن یروش و سبک انجام کار است که به شاغل اجازه م کيدورکاری 

از اصول توسعه آن فناوری  یکيانجام دهد که  شترییب ریيبا انعطاف پذ یسنت هایی، بدوراز بروکراسحرفه ای خود را

به کارکنان  توانندمی سازمانها دورکاری طرح دراجرای.  است( …و  نترانتياکسترانت ، ا نترنتياطالعات و ارتباطات )ا

قادرند باسازمان خود ارتباط برقرار کنند،  زیباشند. متقابالً کارکنان نداشته  یدسترس گريهر کجای د ايخود چه در خانه 

و  فيوظا گری،يهر محل د ايمنزلشان و  یکينزد از راه دور در یمرکز ارتباط کي اياز منزلشان  توانندیآنان م

 یانجام م گرانيد بدون دخالت خود رابطور مستقل و فيخود را انجام دهند . در دورکاری ، دورکاران وظا تهایيمأمور

توسعه مهارت بصورت  ،زهیانگ تيتقو، وری بهره شيافزا، ها نهيدر هز يیصرفه جو اهداف دورکاری:از جمله  .دهند
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 جاديا ،های آن برای سازمان نهيکاهش زمان تردد و هز ،انيبهبود ارائه خدمات به مشتر، ریيانعطاف پذ ،خود آموزی

شراکت در جامعه  ،یخانوادگ یتعادل در کار و زندگ جاديا، یز اختالل در زندگا رییجلوگ ،برای بهبود کار يیفرصتها

به  یدسترس ،کار و فرصتهای ل گسترده، اشتغا شيافزا، کیکاهش حجم تراف ،ريساعت کار اداری انعطاف پذ، یمحل

 ، می باشد.کار برای افراد با مشکالت خاص

 

فناوری و  شرفتیپ انها و جوامع است و شدت و ضعف آن با سطحکار و خانواده مسئله اغلب افراد، سازم نیتعارض ب

فردی رابطه دارد. کار و  هاییژگيو های سازمانها و دولتها و و برنامه استهایس ،یو اجتماع یارزشهای فرهنگ ،یبالندگ

و  شودیرآورده مخانواده ب ازهاییکار کردن ن داشته باشند. با گريکدياثر متقابل و نقش مکمل برای  توانندیخانواده م

طبق  .آوردیرا فراهم م فشانيوظا زیآم تیانجام موفق کارکنان برای یو جسم یروح تيخانواده موجبات تقو تيحما

در آن فشارهای  که باشدیم ینقش نیاز تعارض ب نوعی خانواده –(، تعارض کار 1985) وتلیهاوس و ب نيگر فيتعر

 اينقش کاری  معنا که مشارکت در ني. بدباشدیجهات ناهمساز م یبرخ از اياز کار و خانواده از هر دو طرف و  یناش

 يیامدهایبروز پ طرف باعث کيکه تعارض کار و خانواده از  دهدیمطالعات نشان م نی. همچنگرددیدشوار م یخانوادگ

 یگاه تيدرنها عدم تعهد به سازمان و ،یشغل یتيمنجر به نارضا گريشده و از طرف د یهمچون فشار و استرس روان

کار  -خانواده با تعارض خانواده  -تعارض کار  افتندکهيمهم دست  ني( به ا 1996همکاران)  روی. نتمشودیترك شغل م

 .باشدیمتفاوت م

اختصاص  یدر آن زمان کل است که ینقش نیاز تعارض ب یخانواده شکل -داشتند که تعارض کار  انیآنها ب نیهمچن

 -و تعارض خانواده  کندیم جادياختالل ا یخانوادگ تهاییمده از سوی آن در انجام مسئولداده شده به شغل و فشار وارد آ

داده شده به خانواده و فشار وارد آمده از سوی آن  اختصاص یاست که در آن زمان کل ینقش نیاز تعارض ب یکار شکل

وبعدی تعارض کار و خانواده، محققان سه د تیعالوه، با توجه به ماه . بهکندیم جادياختالل ا یشغل تهاییدر انجام مسئول

فشار  ايبر تنش  یبر زمان، تعارض مبتن یخانواده درنظر گرفتند که شامل تعارض مبتن –شکل مختلف برای تعارض کار 

 رقابت نقش امدیبر زمان، پ ی(، تعارض مبتن 1985) وتلیهاوس و ب نيبراساس گفته گر. باشدیرفتار م بر یو تعارض مبتن

دهد که  یرخ م یبر فشار، زمان ی. تعارض مبتنباشدیشخص م اریاست که در اخت یانه برای تصاحب زمانهای چندگ

که  دهدیرخ م یهنگام بر رفتار، یو تعارض مبتن ابدییتنش زا بودن نقش مقابل کاهش م لینقش به دل کيعملکرد 

 يیدعا ).ناسازگار باشند گريکدي با گريد ینقش با رفتارهای مورد انتظار در نقش کيدر  ازیرفتارهای خاص مورد ن

1389) 
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مواجه بوده است و از  یبا مشکالت روز افزون یو خانوادگ یکار یها تیمسئول تيريمد یدر جوامع امروز

 یطهایمشارکت زنان در مح شياز جمله افزا ها کارو خانواده طیمح تیشگرف در ماه راتییآن، تغ یعوامل اصل

تا  رودیزن و شوهر شاغل هستند. اگر چه از کارکنان انتظار م یهر دو ت که در آنهااس يیو تعدد خانوارها یکار

 ليباعث رخ دادن مسا نهیخود تعادل برقرار کنند، اما مشارکت در هر دو زم یو خانوادگ یانتظارات شغل انیم

تعارض کار با  . از اينرو اين تحقیق در صدد بررسی تاثر دورکاری بر تعارض کار که شاملخواهد شد یمختلف

باشد انجام خواهد گرفت تا بررسی ادبیات تحقیق به تاثرات آن نیز پرداخته و و خانواده با کار می  خانواده

 با توجه به موقعیت های موجود بررسی نمايد. شهر کرمان یادارات دولتراهکارهای بهبود را در بین زنان شاغل 

 

نظرها و خالءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فوايد  انجام تحقیق )شامل اختالف ضرورتاهمیت و  - د

احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و يا فرآيند تحقیقی احتماالً جديدی که در اين تحقیق مورد استفاده 

 :گیردقرار می

. کار و میکن یم تر استنباط هدیچیا پو جهان ر ابدییاطرافمان گسترش م اییدانش، فهم ما از خود و دن شتریبا رشد هر چه ب

 نيو تناسب ا یهماهنگ ریتأث هر فردی تحت ۀ. سالمت همه جانبدهندیم لیهر فرد را تشک یخانواده، دو جنبه مهم زندگ

فرد، خانواده، سازمان  بیناگواری را نص امدهاییاغلب پ طه،یدو ح نيا نیو تعارض ب یوجود ناهمخوان .باشدیم طهیدو ح

کار و  نیو عدم تعادل مناسب ب اديکه اثرات کار ز اعتقاد دارند یامروزه اکثر متخصصان رفتار سازمان .دينمایو جامعه م

که به  آوردیرا بوجود م یمجموعه عوامل ،یزندگ تیفیک افراد و اثرات نا مطلوب آن بر یو خانوادگ یشخص یزندگ

و سالمت انسا نها، خانواده ها و جوامع  یزندگ طيشرا ه،جیو در نت کنندیم ديرا تشد گريکديچندگانه  ايصورت متقابل 

چالشهای قرن  نياز بزر گتر یکيبه  یکار و زندگ نیای که عدم تعادل ب گونه دهند به یرا در معرض خطر جدی قرار م

 (Managing2004 ).شده است ليحاضر تبد

 

 گر؛يد یمفهوم گرانيفردا برای د ديد و شاداشته باش یخاص یمعن یتعادل در کار و زندگ یبرای هر کس ديامروزه شا

و پاسخ و راهکاری مناسب  شنديندیموضوع ب نيسازما نها و جوامع به ا که الزم است همه افراد، نيآنچه مهم است، ا یول

که  شودیم یامر موجب تعارض در کار و زندگ نيبه ا یتوجه یچرا که ب ابند،یب اهداف و ارز شهای خود ط،يبا شرا

 Aryee) 1992)داشت. خواهد یدرپ انباریيز جينتا
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 یزندگ یتفیافراد ک یو خانوادگ یشخص یزمان کار و زندگ نیتعادل مناسب ب و عدم ادياساس اثرات کار ز نيبر ا

امر نه تنها  نيباورند که ا نياز مردم برا ارییمعرض خطر جدی قرار داده است. بس ها را در از مردم و خانواده ارییبس

فردی و  نینداشته باشند و از کار خود لذّت نبرند؛ بلکه روابط ب یکاف یاحساس شاداب کار، طیر محباعث شده د

 يیکار، عدم توانا طیافراد در مح نیروابط تنشآلود ب اد،يساعات کار ز قرار گرفته است. ریتأث تحت زیآ نها ن يیزناشو

رقابت های ناسالم برای به دست آوردن  زیو ن یلشغ تیکاری آرام و دوستانه، عدم امن طیمح کي جاديد را رانيمد

کار احساس و آن  طیرا در مح ادیيز یامکانات دست به دست هم داده و باعث شده که افراد فشار روان و ايمزا نيشتریب

 مسافرت، کاهش مدت وقت اي حيکاهش مدت زمان تفر یدهاييپد نیمنتقل کنند. از جمله عوارض چن زیخانه ن را به

و  یشخص عدم امکان دنبال کردن عالئق یدوستانه و حتّ اي یروابط خانوادگ ريو سا گريکدياعضای خانواده با  گذراندن

 یبرخ دهدکهیم رخ زمانی خانواده –اساس تعارض کار  ني( بر ا 1391بهار  یافراد است.) شعبان یمعمول هایيسرگرم 

 (1387تالل کنند. )صالحیان اخ جاديکار و خانواده با هم سازگار نبوده و ا تهاییمسئول

 لالت عمده در جوامع می باشد و شناسايی عوامکی از مشکخانواده امروزه ي-ارکتعارض با توجه به مقدمه ذکر شده 

هدف ما در اين پژوهش نیز  بین اين مشکل و روابطی که با ديگر عوامل دارد از اهمیت ويژه ای برخوردار است، که

 .میباشد

 

پیرامون موضوع در داخل و خارج کشور تحقیقات انجام شده پیشینه سوابق مربوطه )بیان مختصر مرور ادبیات و  -ه

 (:تحقیق آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظریو نتايج  تحقیق

 یدورکار نهیانجام شده در زم قاتیتحق
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کار از  «یشغل یفرصت ها جاديا یموثر برا یکرديکار از راه دور، رو»تحت عنوان یدر مقاله افرد  یمانیچشم براه و سل

 یها،شبکهیصورت ،پستیکیاطالعات)تلفن،دورنگار،پست الکترون یبر فنّاور یمبتن یکرديعنوان روراه دور را به

 جادياثربخش در ا یکرديبعنوان رو تواندیو...( عنوان کرده که م نترنتيا هشبک رینظ یو جهان یا،منطقهیمحل

 زیکشور ما ن یبرا تواندیکرد،ميروني.اردیآموختگان(مورد توجه قرار گدانش یبرا ژهيو)بهديجد یلشغ یهافرصت

 یالگو نيتدو تلزممهم،مس نياست که تحقق ا یهيمناسب باشد.بد یشغل یهاآورنده فرصت ديگشا واقع شده،پدگره

. عالوه بر باشدیم رانيم کار از راه دور در ااستقرار نظا یمناسب برا یهاهيو رو نیها،قوانچهارچوب هیو ته یبوم

 یاطالعات( که انجام کار در هر زمان و هر مکان را ممکن نموده،اظهار عالقه  یهایفناور ژهيو)به نينو یهایفناور

 عيآن را تسر ی ده،توسعهيپد نيا (بهانيو طبقات خاص همانند معلوالن و مددجو زنانژهيو)بهیاقشار مختلف اجتماع

آمدوشد به  یشده براو زمان صرف نهياستفاده از زمان،کاهش هز نيبه ا یاقبال عموم یعلت اصل دياست.شا دهیبخش

مناسب،بهبود  یشغل یهارصتاز ف یبرخوردار ،امکانیخانوادگ یکار و زندگ نیتوازن ب جاديا محل کار،امکان

 و اجتماع(باشد. هاران،سازمانيان،مديرکنان، کارفرکا)از منظر کایو معنو یاز منافع ماد یاریو تحقق بس یوربهره

نفر از کارکنان را  70کوثر حدود  یدر سازمان اقتصاد ،یشيمایخود به روش پ قی( در تحق1385) یو سهراب انيیرضا

 یداده ها،پرسش نامه محقق ساخته  یگردآور یسازمان پرداختند.برا نيدر ا یدورکار یانتخاب کردند و به بررس

 یکوثر، از جنبه  ی(کارکنان سازمان اقتصاد1ق عبارتند از:یتحق نيا یها هیکردند.فرض عيافراد توز نيا نیرا ب یردورکا

عادات  یکوثر، از جنبه  ی( کارکنان سازمان اقتصاد2دارند.  یدورکار یدرصد آمادگ 50از  شتریب ،یکار تیوضع

 اتامکان یکوثر، از جنبه  ی(کارکنان سازمان اقتصاد3رند دا یدورکار یدرصد آمادگ 50از  شتری، ب التيو تما یرفتار

 ریکوثر نسبت به تاث ی( نگرش کارکنان سازمان اقتصاد4دارند  یدورکار یدرصد آمادگ 50از  شتریها، ب یو توانمند

کوثر نسبت به  ی( نگرش کارکنان سازمان اقتصاد5باشد.  یدرصد م 50از  شیبر عملکرد فرد، ب یمثبت دورکار

ها از  هیداده ها و آزمون فرض لیتحل یباشد.برا یدرصد م 50از  شیب ،یاز دورکار تيحما یسازمان برا یگآماد
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اول  هیدهد فرض ینشان م جياستفاده شد که نتا t-testانحراف استاندارد و  ن،یانگیمانند م یآمار یشاخص ها و روش ها

 ها رد شدند. هیفرض هیو بق ديیتا

تحقیق حاضر  "دور کاری، زمینه های ايجاد و تحلیل روند رشد آن در جهان "ود با عنوان ؛ در تحقیق خ1385، خنجری

ضمن تعريف دورکاری و تبیین زمینه های ايجاد و تاريخچه دورکاری، انواع دورکاری و مزايا و معايب آن بیان می 

ساعت دورکاری در  8ش از گردد، سپس با بررسی آمار دورکاری در کشورهای مختلف در سه محور تعیین کنند، بی

ساعت دورکاری در ماه و جمعیت دورکاری به تحلیل روند دورکاری در کشورهای گوناگون و علل  8هفته، بیش از 

 آن پرداخته می شود و نهايتا به ارائه راهکار مناسبی در اين زمینه برای کشور ايران پرداخته میشود.

 

 "پذير بودن دورکاری از نظر مديران بر تمايل به دورکاری کارمندانر امکاناث "با عنوان ی، در مقاله ا1388شاهنگیان، 

دارد که در اين مقاله دورکاری به عنوان يک راهبرد مديريت تقاضای حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفته  یم انیب

مکانپذيری و تمايل به های انتخاب دو مرحله ای و يک مرحله ای ا لاست. با استفاده از نمونه ی آماری در دسترس مد

انجام دورکاری کارمندان تهیه شده است. در ساختار مدلها عالوه بر ويژگیهای اقتصادی اجتماعی کارمندان، از نظرات 

استفاده  صیفیکارشناسی سرپرستان و تمايل کارمندان گروه های شغلی مختلف، به طور توأمان در قالب متغیرهای تو

ی نتايج پرداخت مدل ها و برتری ويژگی های رفتاری ساختار آنها مدل دو مرحلهای بیشینه شده است. اين مطالعه بر مبنا

 ( را پیشنهاد نموده است.FIMLدرستنمايی با اطالعات کامل )

ر اين میان بیان می دارد که  "فوايد و موانع دورکاری و الزامات راه اندازی آن "، در تحقیق خود با عنوان 1390، شبیری 

ين مسأله در زمینه ايجاد و توسعه دورکاری، سرمايه گذاری و ايجاد زيرساختهای مخابراتی و اطالعاتی است اساسی تر

که البته اين هزينه ها در مقايسه با هزينه های ايجاد مشاغل سنتی )دفتری، صنعتی، کشاورزی و...( بسیار ناچیز است. با در 

افت جمعیتی نسبتاً جوان، دورکاری و زمینه سازی برای ايجاد و راه نظر گرفتن نرخ باالی بیکاری موجود در ايران و ب

اندازی آن، به عنوان يکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری و ايجاد فرصتهای شغلی نوين جهت خیل عظیم و رو به 
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و  Teleworkافزايش بیکاران کشور، بايد مورد توجه مسئولین امرقرار گیرد. لذا در اين مقاله پساز معرفی مفهوم 

و  Teleworkمزايای فردی و اجتماعی، به بررسی امکان سنجی و تعیین مشکالت موجود در ارتباط با استفاده از فنون 

 اجرای اين ساختار کاری جديد پرداخته شده است.

 

 "ارکناناجرای طرح دورکاری در سازمان ها و تأثیر آن بر نوآوری و خالقیت ک "،  در مقاله ای با عنوان1390، کاظمی

سازمان ها می توانند با دور کار کردن برخی از کارمندان خود، محیطی مساعد برای شکوفايی خالقیت بیان می دارد که 

افراد به وجود آورند. کارمند دورکار که می تواند خدمات خود را خارج از محیط کاری با استفاده از نظام الکترونیکی، 

ط به رفت و آمدها، ترافیک ها و فشار روحی برای حضور به موقع و همچنین ارائه دهد، به دلیل حذف مسائل مربو

جايگزين شدن دستمزد بر اساس کار انجام شده نه بر اساس ساعت کار فیزيکی، می توانند قوه خالقیت خود را به کار 

مورد بررسی بگیرند. در اين پژوهش سعی شده است، اهمیت دور کاری و نفش آن در شکوفايی خالقیت کارکنان، 

 قرار گیرد.

 

بررسی دورکاری از نظر پرسنل شاغل در واحد های آماری و عوامل مرتبط با  "، در تحقیق با عنوان 1390عباس زاده، 

اين مطالعه با هدف سنجش میزان مقبولیت دورکاری دربین پرسنل شاغل درواحد آماردانشگاه بیان می دارد که  "آن

 38نفری  61تی درمانی مازندران و تهران صورت گرفت دراين مطالعه از جامعه های علوم پزشکی و خدمات بهداش

مرحله ای به کمک ايشان تکمیل گرديد اين پرسشنامه دارای اعتبار به روش  4نمونه تصادفی استخراج و پرسشنامه ای 

درسطح خطای آماری  می باشد يافته ها نشان میدهد %79/8و پايايی به روش آلفای کرونباخ  %86/8تحلیل محتوای 

بین پرسنل آمار اين دو دانشگاه از لحاظ سن سابقه کار جنسیت و تحصیالت و دسترسی به اينترنت مناسبتفاوت  0/05

تفاوت آماری معناداری بین اين دو گروه وجود دارد نتايج نظر سنجی نشان  ITمعناداری وجود ندارد ولی از لحاظ سواد 

( دومین عدم امنیت مالی و P<0.001مباحث کاهش درامدهای مالی پرسنل میب اشد داد که از نظر پرسنل مهمترين 
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( و چهارمین P=0.032( سومین افزايش رفاه و امنیت اجتماعی )P=0.032) (P=0.012روانی با پرسنل ) -محیطی 

 P=0.026نامشخص بودن فرايند دورکاری می باشد 

 

بیان می دارد که  "نی نظری و کاربردی دورکاری دردولت الکترونیکیتاملی برمبا "، در تحقیقی با عنوان1390، منتظر

هدف اين مقاله بازشکافی روند صحیح اجرای دورکاری درسازمان ها است به همین دلیل درابتدا مفاهیم اساسی 

کاری دورکاری و مزايا و معايب آن بیان شده سپس لزوم تعیین قوانین و مقررات دورکاری و مسائل اصلی درحوزه دور

 بررسی و درنهايت چارچوب اجرای دورکاری مورد بحث و بررسی قرارمیگیرد.

 

تبیین چگونگی تاثیر گذاری دور کاری در سالمت کارکنان از طريق کاهش  "، در تحقیق با عنوان1390خسروی، 

ه است که دراين تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر دورکاری برعوامل استرس زا انجام شدبیان داشته که اين  "استرس

 تحقیق عوامل استرس زا شامل عوامل استرس زای زمانی موقعیتی رويارويی و ناشی از انتظار می باشد.

 

بیان داشته  "تاثیر دورکاری به کمک فناوری اطالعات ارتباطات در کارآفرينی "، در مقاله ای با عنوان 1391پرويزی، 

ی دور کارب و تاثیر آن در کارآفرينی کشورمان را تشريح و ارزيابی نموده در اين مقاله ابتدا تعاريف ارائه شده براکه 

ايم. در ادامه اواع دور کاری موجود در دنیا . دور کاری های انجام پذير در ايران را بیا نکرده و مزايا و معايب آن را 

یز داده های ادارات و شرکتهای بررسی نموده ايم. بر اين اساس شغل هايی از قبیل شغل های مرتبط با پردازش و آنال

خصوصی، ترجمه متون، تشکیل کار گروه های سايه ای و مشاوره از جمله موارد انجام پذير به صورت دور کاری در 

ايران می باشند. از مهمترين مزايای دور کاری، کاهش نرخ بیکاری می باشد و کاهش امنیت شغلی نیز به عنوان يکی از 

 د.معايب آن محسوب می گرد
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 تعارض کارخانواده نهیانجام شده در زم قاتیتحق

از آنجا که در سال های اخیر پژوهش های زيادی در خصوص بررسی تاثیر کار شیفتی بر زندگی  "، 1387ملکیها،  

شغلی و خانوادگی پرستاران صورت گرفته شده است، اما در اين میان کمتر پژوهشی به بررسی تاثیر کار شیفتی بر 

خانواده و رضايت زناشويی آنان پرداخته است. در همین راستا، اين پژوهش به بررسی تاثیر کار شیفتی بر  -رتعارض کا

مقطعی  -خانواده و رضايت زناشويی در پرستاران زن پرداخته است پژوهش حاضر يک پژوهش توصیفی -تعارض کار

یان شش بیمارستان آموزشی انتخاب شدند. داده ها پرستار بود که بطور تصادفی از م 240ژوهش شامل می باشد. نمونه پ

خانواده و پرسشنامه رضايت زناشويی اينريچ جمع آوری شد. برای تجزيه و تحلیل داده ها از  -با پرسشنامه تعارض کار

 برای گروههای مستقل استفاده شد. tمحاسبه میانگین، انحراف معیار، تحلیل کوواريانس و آزمون 

خانواده به دست  -نتايج تفاوت معناداری بین پرستاران ثابت و شیفت در گردش در زمینه تعارض کاريافته ها: بر اساس 

(. در زمینه رضايتمندی زناشويی، p=0.02آمد و پرستاران شیفت در گردش میزان بیشتری از تعارض را تجربه کردند )

، پرستاران شیفت در گردش «رابطه جنسی»و « مالینظارت »( اما در دو متغیر p=0.18تفاوت معناداری بین دو گروه نبود )

 (.P=0.02پايین تر از میانگین بودند )

 

داشته که هدف از تحقیق حاضر  انیب "خانواده -مروری بر تعارض کار "با عنوان ی، در مقاله ا1387فرد،  یجانيهند

، خانواده و سازمان دارند می و نیز تاثیراتی که اين تعارضات بر فرد WFCو  FWCبررسی عوامل مختلف موثر بر 

تواننئ موجب تشديد يا تعديل آنها گردند که از اين میان  یباشد. به دلیل ماهیت پیچیده اين تعارضات عوامل متعددی م

اثر فاکتورهای شخصیت تعهد نسبت به نقش فرهنگ ارزشهای مرتبط با نقش عوامل محتوايی شامل متغیر های محیط 

کارف ساعات کاری، حمايت کاری، انعطاف پذيری ساعات کاری و استرس ناشی از شغل( و محیط کار)عجین بودن با 

محیط های غیرکاری )عجین بودن با خانواده،ساعات غیر کاری، حمايتهای خانوادگی، استرس ناشی از  هایمتغیر
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و نیز متغیرهای  خانواده، تعارض خانوادگی، تعداد فرزندان، سن کوچکترين فرزند، اشتغال همسر، وضعیت تاهل(

خانوادگی و اجتماعی مورد  مانیفمستقل)جنسیت، سطح درآمد و مهارتهای رفتاری(ف و در نهیت حمايتهای ساز

 بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین تبعات بسیاری را شامل می گردند که در اين تحقیق اثر اين تعارضات بر سه رفتار  WFCو  FWC تعارضات

هنگام کار وتاخیر، رضايت از زندگی، خروجی های کار و خوانواده، کارکنان خط مقدم عدم حضور:غیبت، ترك زود 

 سازمان و رضايت زناشويی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 داشته که  انیب "زندگی در پرستاران -تاثیر آموزش مديريت زمان بر تعارض کار  "با عنوان ی، در مقاله ا1388رسولی، 

زندگی پرستاران انجام گرفته است طبق  -ین تاثیر آموزش مديريت زمان بر تعارض کار حاضر با هدف تعی پژوهش

آزمون های آماری همسانی بین دو گروه قبل از مداخله، از نظر متغیرهای ويژگی های فردی و حرفه ای اختالف 

نگین کلی نمرات تعارض کار که دو گروه در میا دادمعناداری مشاهده نشد. يافته های حاصل از آزمون تی مستقل، نشان 

زندگی بین  -زندگی قبل از مداخله تفاوت معناداری ندارند. ولی يک ماه بعد از مداخله در میانگین کلی تعارض کار -

(. يافته های حاصل از آزمون تی زوجی نیز در میانگین کلی p<0.001دو گروه اختالف معناداری مشاهده گرديد )

(لیکن در گروه p<0.001ن قبل و يک ماه بعد از مداخله اختالف معناداری نشان داد )زندگی گروه آزمو -تعارض کار

 شاهد تفاوت معناداری مشاهده نگرديد.

 

سازمانی با توجه به نقش تعديلی -خانواده با رفتار های مدنی-رابطه تعارض کار "، در تحقیقی با عنوان1389سامانی،

سازمانی است که -خانواده و رفتارهای مدنی-رابطه بین تعارض کارهدف از پژوهش حاضر بررسی  "عدالت رويه ای

نفر از کارکنان  267متغیر عدالت رويه ای به عنوان متغیر تعديل کننده در نظر گرفته شده است. نمونه اين پژوهش را 

و رفتارهای خانواده، عدالت رويه ای در سازمان -يک شرکت صنعتی تشکیل داده اند و برای سنجش میزان تعارض کار
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(، مقیاس عدالت 1983سازمانی به ترتیب از مقیاس های تعارض کار ـ خانواده کوپلمن، گرينهوس و کونولی )-مدنی

 ( استفاده شده است1991سازمانی ويلیامز و اندرسون )-( و مقیاس رفتار مدنی1980رويه ای لونتال، کاروزا و فرای )

 

: مطالعه مورد) سازمان و شغل ترك تمايل و خانواده –کار  ی تعارضبررس "، در مقاله ای با عنوان1389، دعايی

هدف اصلی اين مطالعه، يافتن روابطی میان رضايت از میزان پرداخت، بیان داشته که  "(مشهد در قائم بیمارستان پرستاران

ستان قائم میباشد. بیمار پرستاران میان در سازمان يا شغل ترك تمايل و خانواده –تعارض نقش، ابهام نقش، تعارض کار 

داده های تحقیق با استفاده از تحلیل های آماری توصیفی و استنباطی شامل میانگین، انحراف معیار، تحلیل واريانس و 

. انجام گرفت که 14spssتحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل آماری داده ها با نرم افزار 

 را شغل ترك به تمايل و نقش ابهام نقش، تعارض متغیرهای با خانواده –ادار و مثبتی بین تعارض کار از طرفی روابط معن

ین تمايل به ترك شغل با متغیرهای ذکر شده نشان داد. البته وجود ب را ای رابطه چنین وجود ديگر طرف از و کرد تايید

 –ايید نشد. با توجه به افزايش روزافزون بروز تعارض کار روابط معناداربین رضايت از میزان پرداخت با ساير متغیرها ت

رمندان اثرگذارند کا شغل ترك به تمايل مختلف ابعاد روی که عواملی شناخت ها، سازمان کارکنان درمیان خانواده

 میتواند به واحد منابع انسانی سازمان جهت حفظ کارمندان مطلوب در سازمان کمک کند.

در قصد ترك  یسازمان یها تيتعارض کار و خانواده: نقش ادراك حما "ای با عنوان ، در مقاله1390سبک رو، 

در سال های اخیر توجه بسیار زيادی به تداخل نقش های " شهر تهران( یها مارستانیپرستاران ب یخدمت )مورد کاو

رفته است. در بیمارستان ها کاری و خانوادگی افراد شده که تحت عنوان کلی تعارض کار ـ خانواده مورد مطالعه قرار گ

نیز، تعامالت بسیاری میان پرستاران با مراجعان سازمان وجود داشته و بنابراين، کارمندان )پرستاران( نقش بسزايی در 

خدمات خود به مراجعان سازمانی دارند. در اين مقاله، ارتباط میان حمايت های سازمانی، تعارض کار ـ  کیفیت ارايه

خانواده و قصد ترك خدمت، با استفاده از نمونه ای از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر تهران مورد بررسی قرار 

زمانی، تعارضات پرستاران را تعديل نموده و قصد ترك گرفته است. نتايج تحلیل مسیر پیشنهاد میکند، حمايت های سا
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خدمت کارکنان را کاهش میدهد. عالوه براين، نتايج بیانگر اين مطلب است که تعارض خانواده ـ کار و کار ـ خانواده 

 به صورت مثبتی، قصد ترك خدمت پرستاران را تحت تأثیر قرار میدهد. 

 

 

بیان می دارد  "مطالعه تئوريکی تجربی تعارض کار خانواده و تاثیر آن برکارکنان "، در مقاله ای با عنوان 1391، آقاجانی

درمقاله حاضرابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و با اتکا به نتايج حاصله از اين تحقیقات به شباهتهايی ازجمله که 

شغلی تاثیر تعارض کارخانواده برخود  تاثیر تعارض کارخانواده بررضايت اززندگی تاثیر تعارض کارخانواده بررضايت

تسلطیابی تاثیر تعارض کارخانواده براسترس شغلی تاثیر تعارض کارخانواده برسالمت روانی و تاثیر تعارض کارخانواده 

 برعملکرد شغلی اشاره شده است.

 

 

 

 

 (ميیاستفاده نما میخواهیکه م یمدل تيو تعارض)درصورت وجودو با محور یدورکار نهیانجام شده در زم قاتیتحق

 

 کينفر از کارکنان  352شامل  آماری جامعه: خانواده –موثر بر تعارض کار  یعوامل سازمان یبرخدر تحقیقی با عنوان 

انتخاب شده و به پرسش نامه  یتصادف یرینفر از کارکنان شرکت به روش نمونه گ 100در اهواز بوده که  یشرکت صنعت

داده ها از روش  لیتحل یپاسخ دادند.برا یشغل یو گرانبار یفرد نیخانواده، عدالت ب-تعارض کار ،یشغل یخشنود یاه

 یشغل یو گرانبار یشغل ی،خشنودیفرد نیعدالت ب یرهاینشان دادند که متغ جيگام به گام استفاده شد. نتا ونیرگرس

  یبصورت معنادار
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 یخانواده با عملکرد شغل-و تعارض کار یکار یزندگ تیفیک نیرابطه ب یبه بررس یقی( در تحق1391) نيريو سا یمینع

شرکت و  نيکارکنان مرد متاهل ا هیکل یخودرو پرداختند. جامعه آمار رانيژرس ا دکويکارکنان شرکت ا انیدر م

 یانتخاب شدند.ابزار گردآور یتصادف یطبقه ا یریگ مونهنفر بود که با استفاده از روش ن 200حجم نمونه شامل 

بود.داده ها با  یخانواده و پرسش نامه عملکرد شغل-پرسشنامه تعارض کار ،یکار یزندگ تیفیاطالعات پرسش نامه ک

 لیو تحل هيطرفه تجز کي انسيوار لیگام به گام و تحل ونیرگرس لیتحل رسون،روشیپ یهمبستگ بياستفاده از ضر

 وجود دارد. یو معنادار یرابطه منف یخانواده و عملکرد شغل-تعارض کار نیاد که بنشان د قیتحق جينتاشدند.

 

 5خانواده در معلمان منطقه -با تعارض کار تیشخص یها یژگيِرابطه و یبررس" قی( در تحق1391)گرانيو د یخدابخش

 یکردند و ژرسش نامه ها انتخاب یچند مرحله ا یخوشه ا یریمعلم به روش نمونه گ 100شامل  یحجم نمونه ا "تهران

 یآمار یداده ها از شاخص ها و روش ها لیتحل یکردند. برا عيوزآن ها ت نیخانواده را ب-نئو و تعارض کار یتیشخص

 قیتحق جيگام به گام استفاده شد. نتا یریچند متغ ونیو رگرس یهمبستگ بي، ضر t-test،  اریانحراف مع ن،یانگیمانند م

رابطه  انوادهخ-، با تعارض کار یو گشودگ یشناس قهی، وظ یندي، خوشا يیبرون گرا یتیشخصابعاد  نینشان داد که ب

دار وجود  یخانواده ، رابطه مثبت و معن-و تعارض کار يیروان رنجور خو نیب نیدار وجود دارد.همچن یو معن یمنف

خانواده معلمان زن و -رض کارو تعا تیشخص یها یژگيو زانیدر م یدار ی،تفاوت معن tآزمون  جينتا نیدارد.همچن

 مرد را نشان نداد.

 

و تعارض کار/خانواده زنان شاغل استان  یاجتماع تيحما نیارتباط ب یبه بررس ی( در پژوهش1386) گرانيو د یفاتح

 یزنان شاغل استان اصفهان بوده که با استفاده از روش تصادف هیشامل کل قیتحق نيا یاصفهان پرداخته است.جامعه آمار

شهرستان ها  انتخاب شدند  یها یاستان اصفهان و فرماندار یادار یادستگاه ه نینفر از ب 250تعداد  یند مرحله اچ
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بود که اطالعات به دست  یاجتماع تي،تعارض کار/خانواده و حما کیدموگراف یشامل پرسش نامه ها ی.ابزار گردآور

 جي.نتاندگام به گام مورد آزمون قرار گرفت ونیو رگرس رهیچند متغ انسيوار لیتحل ،یهمبستگ بيضر قيآمده از طر

ها  افتهي ريدارد. سا یو معنادار یارتباط منف یاجتماع تينشان داد که هر دو نوع تعارض کار/خانواده با حما قیتحق

 همسر به ليهمسر،تما یساعات کار زانیخانواده با م-دهد که تعارض کار ینشان م کیدموگراف یبراساس پرسش نامه 

 معنادار دارد.    رتباطخود فرد به کار، ا ليمنزل و تما رونیکار ب

 

کرده اند.حجم نمونه  یمتاهل در سنگاپور را بررس نيزنان کارآفر نیخانواده در ب-تعارض کار یقیدر تحق  میو ک نگیل

 اتیپاسخ دادند.فرض یخود نظارت یش نامه در سنکاپور بود که به پرس نينفر از زنان متاهل کارآفر 120 قیتحق نيا ی

 ریغ یزمان یبرنامه  -2با تعارض کار خانواده در ارتباط است.  ثبتبطورم یکار یساعت ها زانیم  -1عبارتند از: قیتحق

بطور مثبت با تعرض کار  یشغل یعوامل استرس زا -3بطور مثبت با تعارض کار خانواده در ارتباط است. ريانعطاف پذ

 شدند.  لیو تحل هيتجز ونیو رگرس یهمبستگ لیتحل قيدر ارتباط است. داده ها از طر خانواده

 

 

کوچک و  یدر کسب و کارها یسازمان جيشغل ها و نتا یزندگ-تعادل کار نیشناخت ارتباط ب" قیدر تحق وایکگارا ل

داده ها  یبه جمع آور ایجنوب شرق اسپان از صنعت فوالد در SMESاز  يیتا 229 ینمونه  کي قياز طر "متوسط

شغل ها بر  یتعادل کار زندگ راتیتاث یزندگ کاراز تعادل  یتيفرهنگ حما کيبدست آمد:  ريز جيپرداخت. نتا

 کند. یم یگریانجیرا م یعملکرد سازمان

 

کار در زنان  جيو نتا یکار یتعادل زندگ و یاجتماع تيحما انیتحت عنوان ارتباط م یپژوهش گرانيو د نکوزیمارک یس

زنان  یبرا یاجتماع یها تيرشته حما کي انیپژوهش در تالش است ارتباط م نيانجام دادند. ا  2006در سال   انسالیم
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و تحقق شغل را  یشغل ،مشارکتیشغل تيرضا لیکار از قب جيو نتا دهبا نگرش آن ها نسبت تعادل کار خانوا انسالیم

 ینفر از آن ها برا 72سازمان بود که  3سال در سراسر  50تا  35 یزن در رده سن 1089شامل  یامعه آماربدست آورد.ج

وابسته  انسالیم زنانکار در  جيبا تعادل کارخانواده و نتا یاجتماع تيحما اي(آ1شامل  قینمونه انتخاب شدند.سواالت تحق

 باشد. یم ست؟یکنند چ یکار م یسالانیکه در سن م یزنان یبرا یاجتماع تيحما تی(ماه2است؟ 

 

 

 

 یها وهیاز ش یکيکار از راه دور را « اشتغال جاديکار از راه دور و نقش آن در ا»در مقاله خود تحت عنوان  یدریح

اصله بر ف یرگیبه موضوع چ یکار وهیش نيشده است.ا ریکرده و فراگ دایتوسعه پ ICTداند که به مدد  یم یکار نينو

کم خرج در جهت  یاز کشورها کار از راه دور را به عنوان راهکار یاریکند که بس یم انیب نیهمچن یها اشاره دارد.و

 اي یحرکت یها يیافراد معلول با ناتوانا ،یدانشگاه لیجهت جوانان فارغ التحص یشغل یفرصت ها جاديو ا یخود اشتغال

 .رندیگ یدر نظر م یشغل ینا توان در کسب فرصت ها

 

خدمت  در قصد ترك یسازمان یها تيتعارض کار و خانواده: نقش ادراك حمادر پژوهشی با عنوان  1390 سبک رو

تعارض کار  خانواده و قصد ترك  ،یسازمان یتهايحما انیارتباط م، شهر تهران( یها مارستانیپرستاران ب ی)مورد کاو

 لیتحل جيقرار داده است  . نتا یشهر تهران مورد بررس یمارستانهایب پرستاران شاغل در از یخدمت، با استفاده از نمونه ا

کارکنان را کاهش  نموده و قصد ترك خدمت ليتعارضات پرستاران را تعد ،یسازمان یتهايحما کند،یم شنهادیپ ریمس

قصد ترك  ،یثبتصورت م کار  خانواده به مطلب است که تعارض خانواده  کار و نيا انگریب جينتا ن،ي. عالوهبرادهدیم

 .دهدیقرار م ریخدمت پرستاران را تحت تأث
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 رؤسا و نائب رؤسای یزندگ تیفیتعارض کار  خانواده و ک نیب ۀرابط نییتع با عنوان یدر پژوهش 1391 بهار یشعبان

آماری  ۀجامع نيا یزندگ تیفیتعارض کار  خانواده و ک نیآن است که ب انگریه ها، بافتياستان همدان  یورزش أتهاییه

و روا  یاجتماع ط،ی)مح یزندگ تیفیتعارض کار  خانواده با ابعاد ک نیب نیهمچن وجود ندارد. داری یمعن یهمبستگ

( در نائب رؤسای زن، یو روا نشناخت یاجتماع ط،یمح ،ی)جسمان یزندگ تیفی( در رؤسای مرد و با ابعاد کینشناخت

و تعارض کار  خانواده در رؤسای مرد  یزندگ تیفیک از ینبعد جسما نیب یوجود نداشت؛ ول داریيمعن  یهمبستگ

داری وجود  یخانواده زنان و مردان تفاوت معن تعارض کار نیب نیداری وجود داشت. همچن یرابطه ی معکوس و معن

 مردان، بهتراز یزندگ تیفیکه ک یمعن نيبوده است؛ بد دار یزنان و مردان، تفاوت معن یزندگ تیفیک نینداشت؛ اما ب

 زنان بود.

 

)مورد مطالعه: پرستاران  ترك شغل و سازمان لتماي و خانواده –کار  تعارض یبررسبا عنوان در پژوهشی  1388يیدعا

 رهاییمتغ با خانواده –تعارض کار  نیب یروابط معنادار و مثبت یکه از طرفدر اين تحقیق  قائم در مشهد( مارستانیب

به ترك  ليتما نیرابطه ای را ب نیوجود چن گريکرد و از طرف د ديیشغل را تا به ترك ليتعارض نقش، ابهام نقش و تما

نشد. با  ديیتا رهایمتغ ريپرداخت با سا زانیاز م تيرضا نیالبته وجود روابط معنادارب ذکر شده نشان داد. رهاییشغل با متغ

که روی ابعاد  یعوامل ها، شناختکارکنان سازمان  اندرمی خانواده –روزافزون بروز تعارض کار  شيتوجه به افزا

حفظ کارمندان مطلوب در  سازمان جهت یبه واحد منابع انسان تواندیبه ترك شغل کارمندان اثرگذارند م ليمختلف تما

 .سازمان کمک کند

 

 

   

 شود( لیقسمت توسط استاد راهنما تکم نيا) تحقیق:در جنبه جديد بودن و نوآوری  – و
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 تحقیقی با رويکرد و روش مورد استفاده تا کنوندهند که چنین اطالعات نشان می هایپايگاه و ، ادبیات ها بررسی نوشته

 .انجام نشده است

 

  :اهداف ويژه و کاربردی(کلی، اهداف مشخص تحقیق )شامل اهداف آرمانی،  -ز

  (تعارض کار با خانواده)شاخصهای محیط کاری دور کاری بر  بررسی  -1

 )تعارض کار با خانواده(غیر کاری  بر شاخصهای محیط بررسی  دور کاری  -2

 )تعارض کار با خانواده( جمعیت شناختی یبر شاخصها یدور کار  یبررس -3

  تعارض کار با خانوادهبررسی تاثیر و نقش دور کاری بر  -4

)به عبارت ديگر  شودها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذکر وران )سازماندر صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره –ح 

 :محل اجرای مطالعه موردی(

 نتايج پژوهش در کلیه سازمانها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی قابل بهرهبرداری و استفاده می باشد.

 :تحقیقسؤاالت   -ط

 :یاصل سئواالت 

 وجود دارد یانها رابطه معنادار نیگذار است و ب ریتعرض کار خانواده تاث یبر شاخص ها یکار دورآيا  -1

 :یفرع سئواالت فرعی 

 وجود دارد یانها رابطه معنادار نیگذار است و ب ریتاث یکار طیمح رییبر  متغ یدور کارآيا   -1

 وجود دارد یانها رابطه معنادار نیگذار است و ب ریتاث یکار ریغ  طیمح رییبر  متغ یدور کارآيا   -2

 ؟وجود دارد یانها رابطه معنادار نیگذار است و ب ریثتا یشناخت تیجمع رییبر  متغ یدور کار آيا  -3

 

 :تحقیقهای فرضیه  -ی
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 فرضیه اصلی:

 وجود دارد یانها رابطه معنادار نیو بدور کاری بر شاخص های تعرض کار خانواده تاثیر گذار است 

 فرضیات فرعی:

: H1 اداری وجود داردرابطه معنبین انها  تاثیر گذار است وی کار طیمحمتغییر   دور کاری بر 

  :H2 وجود دارد یانها رابطه معنادار نیگذار است و ب ریتاث یکارغیر   طیمح رییبر  متغ یدور کار 

 : H3 وجود دارد یانها رابطه معنادار نیگذار است و ب ریتاث جمعیت شناختی رییبر  متغ یدور کار 

  

 

 :و عملیاتی( اصطالحات فنی و تخصصی )به صورت مفهومی ها وف واژهتعري -ك

 دور كاری:

 طیاز کارشان را خارج از مح یقسمت ايدهد تمام  یانتخاب است راجع به روش انجام کار، که به کارکنان اجازه م کي

 از محل کار ايخانه شان  یکيمرکزارتباط از راه دوردر نزد کيتوانند از خانه شان. از  یافراد م یعنيانجام دهند کاری

 (2004را انجام دهند )مجله کانکشنزسپتامبر  نشايکار فيوظا گریي) د

 اروپا( ونیسی)کم یشغل فيمحل کار و انجام وظا يیایجغراف تیموقع رییو ارتباطات راه دور به منظور تغ انهياز را استفاده

ی و و نرم افزارهای ادار ینرم افزارهای ارتباط ،یها، شبکه های ارتباط وتریواقع به واسطه به وجود آمدن کامپ در

 میتوان یابزارها م نيا شرفتی. پس با پمیاز کار از راه دور صحبت کن میتوان یعلوم مختلف است که امروزه م یتخصص

 (2009چیقل) تر شوند. تیفیو کارهای از راه دور با ک شتریتعداد مشاغل از راه دور ب ندهيکه در آ میباش انتظار داشته

کار، به  به کارکنان اجازه می دهد در محیطی غیر از محیط معمول دورکاری يک سازماندهی منعطف کاری است که

(.  2009انجام فعالیت های خود بپردازند. اين نوع از سازماندهی مستلزم به کارگیری ابزارهای فناوری اطالعات و
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نعطاف پذير برای حصول نتايج است انجام کار به صورت ا ی ، فرايندهای کنترلیِ کافی یتوان يک شیو هدورکاری را م

 دانست که علی رغم تامین نتايج برای سازمان، مستلزم حضور فیزيکی افراد در آن نیست.

 

 اختالل جاديکار و خانواده با هم سازگار نبوده و ا تهاییمسئول یبرخ دهدکهیرخ م زمانی : خانواده –تعارض كار 

 1388يیدعا کنند.

 

 :تحقیقروش شناسی -5

 

مورد و استانداردهای ، تجهیزات ر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل موادشرح کامل روش تحقیق ب -الف

 در قالب مراحل اجرايی تحقیق به تفکیک(: استفاده 

گردآوری اطالعات »تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرايی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوين کلی نظیر، 

و غیره خودداری شده و الزم است در هر مورد توضیحات کامل در « هانجام آزمايشا»، «های آزمونتهیه نمونه»، «اولیه

ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر يک ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روشرابطه با منابع و مراکز تهیه داده

 ارائه گردد. 

یرون برای اين منظور در نظر گرفته خواهد شد. سپس با توجه به مرور ادبیات و بررسی های کتابخانه ای و میدانی مدل ب

شهر  نفر از کارمندان زن در اداره دولتی 120بر اساس مدل استاندارد پرسش نامه محقق ساخته تنظیم خواهد شد و بین 

و  رسونیپ یبر اساس شاخص ها با آزمون همبستگ یاصل یها رییمتغ نیارتباط بتوزيع خواهد شد. سپس  کرمان

 ریو ارتباط و تاث یجهت به دست آوردن مدل مفهوم گردد. یم یبررس SPSSو با استفاده از نرم افزار  ونیرگرس

 استفاده خواهد شد.  LISREL 8.8از نرم افزار  یمعادالت ساختار نییها بر هم و تع رییاز متغ کيهر  قیدق یگذار
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 اندازه گیری متغیرها: و رسیمتغیرهای مورد بررسی در قالب يک مدل مفهومی و شرح چگونگی بر  -ب

 متغیرهای وابسته :

ساعت کاری، حمايت کاری، انعطاف پذيری ساعات کاری و استرس ناشی از محیط کار : عجین بودن با ساعات کار، 

 شغل

استرس ناشی از خانواده، تعارض حمايتهای خانوادگی، محیط غیر کاری: عجین بودن با خانواده، ساعات غیر کاری، 

 اشتغال همسر و وضعیت تاهلتعداد فرزندان، سن کوچکترين فرزند، ، خانوادگی

 متغیر مستقل:

 متغییر جمعیت شناختی: جنسیت، سطح در آمد، مهارتهای رفتاری

 متغییر تعدیل كننده:

 درصد زنان

 درصد والدين

 

 اولیهمدل 
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 مدل تحقیق

و هم تعارض خانواده در کار مطرح شده  خانواده در  ض کارتعاردر مورد مدل اولیه تحقیق تاثیر گذاری متغییر ها هم 

در اين مدل تاثیر دور   است بررسی می گردد. تعارض کار در  خانوادهاست . در مدل تحقیق تنها يک قسمت از آن 

قسیم دسته ت 4به متغییر هايی دور کاری بر آن ها تاثیر دارد در اين مدل کاری بر تعرض کار خانواده بررسی می شود. 

متغییرها مرتبط با شغل) درگیری های شغلی، ساعت کار، استرس شغلی، پشتیبانی شغلی، و . اين متغییر ها شامل  می شوند

برنامه های انعطاف پذير شغلی (، متغییرهای غیر کاری) درگیری های خانوادگی ، استرس های خانوادگی ، ساعت 

ن فرزند، وضعیت تاهل، اشتغال همسر ( ، متغییرهای جمعیت شناختی ) گذراندن با خانواده ، تعداد فرزندان، سن کمتري

می  سوابق( درصد نمونه خانم ها، درصد نمونه پدر و مادر ها، یت، درآمد، مهارت( و متغییرهای تعديل کننده )سجن

 . باشد

 متغییر مستقل: دور کاری ، متغییر وابسته تعرض کار خانواده 

Telworking FIW 
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غیره( و  برداریفیش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،ای( و ابزار )مشاهده و آزمون، کتابخانه)میدانی روششرح کامل   –ج 

 : هاگردآوری داده

 .گردد یم عيو توز میبه دست آمده پرسش نامه محقق ساخته تنظ یبر اساس شاخص ها

 ابزار گرد آوری داده ها 

 مصاحبه 

 کتابخانه و اسناد 

  پرسشنامه 

قق ساخته جداگانه شامل دور کاری و تعرض کار خانواده بر اساس شاخص پرسشنامه شامل دو پرسشنامه مح

مورد pre test re test  رسش نامه بر اساس روش پهای مدل تدوين خواهد شد .  سئواالت و متغییر های 

پايايی و روايی پرسشنامه بر اساس آزمون آلفای کرونباخ بررسی کارشناسان و اساتید قرار خواهد گرفت .

 واهد شد.بررسی خ

 گیری و حجم نمونه )در صورت وجود و امکان(:جامعه آماری، روش نمونه –د 

  120از پرسشنامه  .نفر محاسبه شده است 120نفر و تعداد نمونه  180حجم جامعه :  تحلیلی بوده که-اين مطالعه توصیفی 

مونه بر اساس فرمول کوکران بدست خواهد شد. تعداد ن یجمع آورشهر کرمان  یکارمندان زن در اداره دولتنفر از 

 .باشدیم یتصادف یری، نمونه گ یریآمده است. روش نمونه گ

 

 ها:ها و ابزار تجزيه و تحلیل دادهروش -هـ 
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 فاده و با است ونیو رگرس رسونیپ یبر اساس شاخص ها با آزمون همبستگ یاصل یها رییمتغ نیپرسشنامه ارتباط ب یپس از جمع آور

 گردد. یم یبررس SPSSاز نرم افزار 

 از نرم  یمعادالت ساختار نییها بر هم و تع رییاز متغ کيهر  قیدق یگذار ریو ارتباط و تاث یجهت به دست آوردن مدل مفهوم

 .استفاده خواهد شد  LISREL 8.8افزار 

 

 :  ريبه شرح زنامه  اني( مورد استفاده در پایفارس ریو غ یفهرست منابع و ماخذ )فارس -5

 

خانواده و  –بر تعارض کار  یفتیکار ش ریتاث یبررس"(، 1387)  م،يزادهمر ی، فاتح رانيباغبانا ه،یمرض هایملک -1

 253 -261، صص 3، شماره 2،مجله علوم رفتاری، دوره "یشغل تيرضا

 یاسالم غاتیره کل تبلادا یروابط عموم استیس "آن بيو معا ايدورکاری ، مزا".  1387پور ، بهرام،  یمیسل-2

 .لیاستان اردب

 تيري، راهکار مد"راهکارها اويدورکاری )کار از راه دور(: مزا".  1388،  ثاري، ا چیباتمان قل -3

 دورکاری، انتشارات فرآزما پردازش 1390 قنبری، علی اله و بخت جو، شراره -4

 ن مصطفی لو، موسسه کار و تامین اجتماعیکار از راه دور، ترجمه مژگا (، 1382)  مارتینو، دی ويتوريو -5

 19ت،شمارهيريمد امیپ ، کوثر، یدر سازمان اقتصاد یدورکار یبررس،  1385  یو بهمن سهراب انيیرضا یعل -6

 20و 

در کارمندان  یتجرب یبررس کيخانواده:-تعارض کار تيريآموزش مد، 1387  نيريباغبان و سا رانيدکتر ا  -7

 24سال ششم شماره  ،یراني:روان شناسان ایلتحو یروان شناس ،زن، 

 نشر: دفتر علم ، راهنمای عملی دور کاری،  1391، یمسعود رضائ -8 

، (رانيا یدر نظام ادار یاصول و روش ها به انضمام طرح دورکار ،ی)مبان یدورکار، 1390، شراره بخت جو ،یاله قنبر یعل -9

 نشر: فرآزما پردازش 
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